REMIX S.A.
Urządzenia
do procesów odlewniczych
i obróbki cieplnej

Piece tyglowe
Piece tyglowe są przeznaczone do topienia lub przetrzymywania ciekłych metali nieżelaznych i ich stopów:
aluminium, miedzi, srebra, cynku, cyny, ołowiu, magnezu
i innych.
Oferujemy piece zasilane energią elektryczną (oporowe),
gazem i olejem opałowym; stacjonarne lub przechylne.

Maksymalne masy oraz wydajności topionego wsadu:
dla aluminium - pojemność do 800 kg;
wydajność do 400 kg/h
dla stopów miedzi – pojemność do 1300 kg;
wydajność do 550 kg/h
Konstrukcje naszych pieców umożliwiają osiąganie
temperatury do 1450°C w tyglu.
Istnieje możliwość wyposażenia pieców w dodatkowe opcje,
takie jak:
układ pomiaru temperatury w tyglu
układy regulacji mocy z wyjściem ciągłym
tygodniowy zegar programowalny
licznik czasu pracy
licznik zużycia energii
rekuperator spalin

Piece szybowo – wannowe do topienia i przetrzymywania aluminium
Przechylne lub stacjonarne, szybowo - wannowe piece
gazowe przeznaczone są do topienia oraz przetrzymywania
ciekłego aluminium i jego stopów w temperaturze
maksymalnej do 1100°C mierzonej w komorze grzewczej.
Wydajności dla aluminium wynoszą do 4000 kg/h, natomiast pojemności wanien dochodzą do 20 ton ciekłego
aluminium.
Połączenie zalet pieca szybowego wraz z nowoczesnym
układem sterowania systemem grzejnym pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności urządzenia, czego wynikiem
jest niskie zapotrzebowanie energii.

Piec typu GRD-250M

Piece wannowe do przetrzymywania
ciekłego aluminium
Elektryczne lub gazowe piece wannowe przeznaczone są
do przetrzymywania ciekłych stopów aluminium w maksymalnej temperaturze do 900°C w komorze pieca.
Urządzenia te przystosowane są do pracy przy kokilarkach,
maszynach wtryskowych. Dodatkowe wyposażenia w systemy filtracji lub rafinacji zapewniają wysoką wydajność
oraz jakość produkcji. Piece dodatkowo mogą być
wyposażone w osobną komorę z pompą mieszającą przystosowaną do topienia wiórów.

Piece do obróbki cieplnej
Wszystkie piece projektowane są według indywidualnych potrzeb klienta. Wyposażone są w system kontroli
oraz opcjonalnie w urządzenia załadowczo-rozładowcze.
Główne typy pieców jakie możemy wyróżnić to:
Piece komorowe
Piece z wysuwnym trzonem
Piece przelotowe
Linie technologiczne do pracy ciągłej
oraz zautomatyzowane gniazda obróbcze

Piece mogą pracować w atmosferze powietrza, ochronnej lub regulowanej.
Przeprowadzane procesy:
Hartowanie
Wyżarzanie
Przesycanie
Starzenie

Kadzie do transportu ciekłych metali
Kadzie przeznaczone są do transportu metali w stanie ciekłym. Maksymalna
temperatura transportowanego metalu wynosi w przypadku żeliwa 1350°C,
miedzi - 1250°C, aluminium - 800°C i cynku 520°C. Kadzie w zależności
od potrzeb można transportować suwnicą lub wózkiem widłowym. Zawartość
kadzi można wylać przy użyciu przekładni mechanicznej lub obrotnicy
zamontowanej na wózku widłowym. Pojemności kadzi są dobierane na podstawie indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Nagrzewnice kadzi
Nagrzewnica służy do prowadzenia procesu wygrzewania
pustej komory kadzi przed procesem napełniania jej
płynnym metalem do temperatury max. 800°C, mierzonej w
jej komorze. Nagrzewnica może być zasilana zarówno
gazowo jak i elektrycznie.

Urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów aluminium
Konstrukcja urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów
aluminium powstała w oparciu o licencję Instytutu
Odlewnictwa w Krakowie. Proces rafinacji prowadzony za
pomocą urządzeń firmy REMIX pozwala na zdecydowane
poprawienie jakości stopu, co ma decydujący wpływ na
jakość uzyskiwanych z niego odlewów.

Zalety produkowanych urządzeń do rafinacji
i modyfikacji stopów Al:
prosta i sztywna konstrukcja
możliwość regulacji przepływu gazu obojętnego
duża efektywność procesu
możliwość wyposażenia w dodatkowy dozownik
nowoczesna szafa sterownicza i gazowa
możliwość rozbudowy urządzenia

Typoszereg urządzeń do rafinacji aluminium wg oferty REMIX S.A.
Typ
rafinatora

Typ
podstawy

Dozowanie
materiałów
sypkich

URM-1/A

UP-1/A

URM-1/AX

Podstawa jest wykonana w formie zafundamentowanego słupa - współpraca z podstawianą kadzią lub tyglem.

Opis

URM-1/B

UP-1/B

URM-1/BX

Podstawa jest wykonana w formie zafundamentowanego słupa, który ma możliwość
obrotu względem własnej osi. Obrót realizowany jest napędem elektrycznym.
Mechanizm zapadkowy pozycjonuje ramię o osi danego pieca, oraz w osi pomiędzy
piecami (wykonanie dla gniazda dwóch pieców topialnych).

URM-1/C

UP-1/C

--------------

Korpus jest przystosowany do mocowania na zawiesiu suwnicy. Suwnica pozwala
na odpowiednie pozycjonowanie rafinatora względem pieców.

URM-1/D

UP-1/D

URM-1/DX

Podstawa w formie przejezdnego wózka przepychanego ręcznie od jednego pieca
(kadzi lub tygla) do drugiego.

Tygle do topienia metali nieżelaznych
Tygle grafitowe
- uniwersalne tygle o dużej trwałości stosowane w piecach
oporowych i indukcyjnych do topienia i przetrzymywania
stopów aluminium oraz do destylacji cynku. ( nie posiadają
dodatkowych oznaczeń literowych, oznaczone są czerwoną
etykietą )

Tygle z węglika krzemu SiC
- przeznaczone do pieców o dużej mocy i wysokich obciążeniach, szczególnie duża żywotność w piecach elektrycznych.
Przystosowany do pracy w ekstremalnych obciążeniach przy
nagłych zmianach temperatur. Stosowane do topienia stopów
miedzi w piecach oporowych i indukcyjnych oraz stopów
aluminium w piecach oporowych, indukcyjnych, gazowych
i olejowych. ( dodatkowo posiadają oznaczenie literowe X oraz
zieloną etykietę )

Tygle z węglika krzemu podwyższonej jakości
- tygle z dodatkową warstwą ochronną odporną na bezpośrednie działanie płomienia. Przeznaczone do topienia stopów
miedzi w piecach ogrzewanych olejowo lub gazowo. ( dodatkowo posiada oznaczenie literowe XO oraz żółtą etykietę )

Akcesoria odlewnicze
osłony czujników temperatury
lance do odgazowywania
podstawy pod tygle
łyżki do czerpania ciekłych metali
pokrywy tygli
kadzie oraz termosy do przewożenia ciekłego metalu
dzwony do modyfikacji

Remonty i modernizacje
Wykonujemy kompleksowe remonty urządzeń naszej produkcji jaki i urządzeń innych producentów.
wymiany wymurówek (izolacji cieplnej)
remonty i modernizacje systemów grzejnych
remonty i modernizacje systemów sterowania
zmiany układów sterowania
Wykonujemy również okresowe przeglądy i serwis urządzeń

Oferta produkcyjna:
Piece tyglowe do topienia
i przetrzymywania metali nieżelaznych
Piece wannowe i szybowo-wannowe do topienia i przetrzymywania metali nieżelaznych
Urządzenia do obróbki cieplnej
i cieplno-chemicznej metali
Piece i linie technologiczne
do obróbki cieplnej odlewów
Urządzenia towarzyszące
Kadzie do transportu ciekłych metali
Piece wannowe do cynkowania ogniowego
Urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów
odlewniczych
Suszarki przemysłowe
Remonty i modernizacje
Części zamienne
(elementy grzejne, oprzyrządowanie itp.)
Tygle i akcesoria odlewnicze
Materiały izolacyjne (maty, płyty,
prostki, zaprawy itp.)

O firmie

REMIX S.A. – zakład z ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednym z największych w Polsce producentem
pieców do topienia i przetrzymywania stopów metali nieżelaznych. Zakład zajmuje się projektowaniem
i produkcją pieców do topienia i przetrzymywania stopów metali nieżelaznych oraz urządzeń towarzyszących
tym piecom, jak również urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali i urządzeń do obróbki
cieplnej odlewów.
Dysponujemy własnym biurem konstrukcyjnym, które projektuje urządzenia i wykonuje dokumentacje
urządzeń zgodnie z wymaganiami i potrzebami naszych klientów.
Zapewniamy pełen zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, stały dostęp do części zamiennych.
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Podstawowym kryterium naszej działalności jest produkcja urządzeń i podzespołów o jakości wykonania nie
odbiegającej od europejskich standardów. Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem system
zarządzania jakością wg norm PN-EN ISO 9001.

